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Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)
Οι
1. Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Nτέγιαν Λάμκοβιτς, Δ/νων Σύμβουλος
3. Ελευθέριος Κιουτσούκωστας, Μέλος του Δ.Σ.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
α. εξ όσων γνωρίζουμε οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. για την
περίοδο 01/01/2013 – 30/06/2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού,
την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράφους 3 έως 5 του ν. 3556/2007.
β. η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.
Καβάλα, 28 Αυγούστου 2013
Οι βεβαιούντες

Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας

Ο Πρόεδρoς και Διευθύνων
Σύμβουλος του Δ.Σ.

Κυριάκος Κιουτσούκουστας Ελευθέριος Κιουτσούκωστας

Μέλος του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ.
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2013 – 30.6.2013
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και τις απορρέουσες από το νόμο αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά η οικονομική κατάσταση και πορεία της
εταιρίας την τρέχουσα περίοδο, σημαντικά γεγονότα κατά την διάρκεια του πρώτου
εξαμήνου και η επίδραση τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, οι κίνδυνοι που
ενδέχεται να προκύψουν για την εταιρία κατά το δεύτερο εξάμηνο της υπό εξέτασης
χρήσης και τέλος οι συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της εταιρίας και των συνδεδεμένων με
αυτήν μερών ( σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24).
Οικονομικά στοιχεία – Πορεία εταιρίας
Η πορεία εργασιών της εταιρίας και η οικονομική της κατάσταση παρουσιάζονται
συνοπτικά μέσω ενδεικτικών αριθμοδεικτών κατωτέρω:
1/1-30/6/13
Μεγέθυνσης
Μεταβολή πωλήσεων
Μεταβολή κερδών προ φόρων, χρημ/κων αποτ/των &
αποσβέσεων (EBITDA)
∆ιαχείρισης
Περιθώριο μικτού κέρδους
Περιθώριο κέρδους / (ζημίας) προ φόρων
Περιθώριο κέρδους προ φόρων χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)
Έξοδα διοίκησης & διάθεσης / πωλήσεις
Χρηματοοικονομικής μόχλευσης
Κερδη προ φόρων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων &
αποσβέσεων (EBITDA) / Χρηματοοικονομικά έξοδα
(∆άνεια μείον χρηματικά διαθέσιμα) / Ίδια κεφάλαια (D/E)
(∆άνεια μείον χρηματικά διαθέσιμα) / Ενεργητικό
Ρευστότητας
Γενική Ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό /
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)
Άμεση ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον
αποθέματα και βιολογικά περιουσιακά στοιχεία /
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)
Κυκλ.ταχύτητα αποθεμάτων & βιολογικών στοιχείων
κυκλ/ντος ενεργητικού (ημέρες)
Κυκλ.ταχύτητα απαιτήσεων (ημέρες)
Κυκλ.ταχύτητα προμηθευτών (ημέρες)

1/1-30/6/12

1,0%

-1,4%

140,9%

-52,0%

8,9%
-3,6%

6,9%
-5,5%

3,8%
7,8%

1,6%
8,6%

0,8
141,4%
48,8%

0,4
117,2%
45,6%

0,79

0,93

0,66

0,77

26
113
22

28
110
18
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Η εταιρία εμφανίζει μικρή αύξηση πωλήσεων εξαμήνου (1%) έναντι της αντίστοιχης
περσινής περιόδου, αύξηση που οφείλεται αποκλειστικά στο υποκατάστημα Αθηνών.
Η εταιρία μετά από μία σημαντική προσπάθεια περιορισμού των δαπανών της και
βελτίωσης του μικτού περιθωρίου κέρδους, κατάφερε να παρουσιάσει κέρδη προ
χρηματοοικονομικών εξόδων έναντι ζημιών το περσινό εξάμηνο. Οι ζημίες οφείλονται στα
πολύ υψηλά χρηματοοικονομικά έξοδα.
Αποτέλεσμα της κερδοφορίας προ τόκων ήταν και η βελτίωση του δείκτη κάλυψης τόκων
σε σχέση με το α’ εξαμήνο του 2012. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ως ποσοστό των
ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο 140%. Οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές
παρουσίασαν αύξηση κατά 259 χιλ.ευρώ το εξάμηνο με αποτέλεσμα ο δείκτης
κυκλ.ταχύτητας προμηθευτών να διαμορφωθεί στις 22 ημέρες.
Ο δείκτης γενικής ρευστότητας παραμένει κάτω της μονάδος, αποτέλεσμα του ότι μέρος του
μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας ποσού 3,47 εκατ. ευρώ περίπου έχει καταστεί
ληξιπρόθεσμο με αποτέλεσμα να εμφανίζεται στο σκέλος των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων.
Τέλος, ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πελατών ανέβηκε στις 113 ημέρες από 110
ημέρες λόγω της έλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζει η αγορά κρέατος.
Σημαντικά γεγονότα πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης
Στις 25/6/2013 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Η εταιρεία είναι σε διαδικασία διακανονισμού ληξιπρόθεσμων τόκων συνολικού ποσού €
1,83 εκ., που αφορούν δόσεις των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων ποσού €
3,13 εκ., οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από την Εθνική τράπεζα ως ληξιπρόθεσμες.
Προοπτικές για το β’ εξάμηνο 2013
Δεδομένων των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών αναμένεται και το δεύτερο εξάμηνο
να είναι ζημιογόνο, λόγω των υψηλών τόκων, ωστόσο τα αποτελέσματα προ τόκων
αναμένεται να βελτιωθούν περαιτέρω.
Κίνδυνοι για το β’ εξάμηνο 2013
-Κίνδυνος από επιτόκια
Ο δανεισμός της εταιρίας είναι στο σύνολο του κυμαινόμενου επιτοκίου με αποτέλεσμα να
υφίσταται κίνδυνος ταμειακών ροών επιτοκίου. Στα βραχυπρόθεσμα δάνεια το επιτόκιο
βασίζεται στο euribor ενώ στα μακροπρόθεσμα βασίζεται στο επιτόκιο των εντόκων
γραμματίων του ελληνικού δημοσίου όπως αναλύεται στη σημείωση 8.4 των ενδιαμέσων
οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρία δεν κάνει χρήση παραγώγων για την αντιστάθμιση
του πιθανού κινδύνου αύξησης επιτοκίων.
-Συναλλαγματικός κίνδυνος
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Στο σύνολο τους οι συναλλαγές της εταιρίας είναι σε ευρώ, οπότε δεν υφίσταται άμεσος
συναλλαγματικός κίνδυνος.
-Πιστωτικό κίνδυνος
Η πελατειακή βάση της εταιρίας είναι αρκετά ευρεία ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής
διασπορά του κινδύνου. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται
διαρκώς από την εταιρία. H εταιρία δεν έχει ασφάλεια πιστώσεων.
-Κίνδυνος ρευστότητας
Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων
τραπεζικών πιστώσεων. Καθώς μέρος των τραπεζικών δανείων της εταιρίας έχει καταστεί
ληξιπρόθεσμο η εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις εμπλεκόμενες
τράπεζες για τη ρύθμιση των σχετικών ποσών όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση
8.4 των οικονομικών καταστάσεων.
- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα βιολογικά στοιχεία ενεργητικού
Ο βασικός κίνδυνος που σχετίζεται με το ζωικό πληθυσμό αφορά στην πιθανή εκδήλωση
ασθενειών που μπορεί να καταστήσουν μέρος του παραγόμενου κρέατος ακατάλληλο προς
εμπορία. Η εταιρία προκειμένου να μηδενίσει τον κίνδυνο αυτό αγοράζει μόνο
πιστοποιημένα ζώα για πάχυνση, που συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά
υγειονομικού ελέγχου. Κατά τη φάση της πάχυνσης των ζώων εφαρμόζεται σύστημα
HACCP μέσω του οποίου υπάρχει συνεχής έλεγχος της υγείας των ζώων, της ποιότητας της
παρεχόμενης τροφής και τέλος συνεχείς αναλύσεις της ποιότητας του νερού που
καταναλώνουν. Τα παχυνόμενα ζώα δεν έρχονται σε επαφή με μη πιστοποιημένο ζωικό
πληθυσμό. Όλα τα ανωτέρω μηδενίζουν την πιθανότητα εκδήλωσης κάποιας ασθένειας
μεταδοτικού χαρακτήρα. Να σημειωθεί ότι σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της εταιρίας δεν
εκδηλώθηκε ποτέ κάποια μεταδοτική ασθένεια που να επηρέασε μερικά ή ολικά των ζωικό
πληθυσμό. Η εταιρία δεν υπάγεται στο κρατικό σύστημα αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.
Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ εταιρίας και συνδεδεμένων προσώπων
Οι σημαντικότερες συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατά την
έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται κατωτέρω σε χιλ.ευρώ:
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
Έξοδα
Απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών
της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Διοίκησης

636,26
0,22
1,15
1.056,54
0,63
167,12
10,31
24,48
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Η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. ανήκει κατά 50% σε σύζυγο μέλους του διοικητικού
συμβουλίου.
Καβάλα, 28/8/2013
Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.»
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της Εταιρείας της «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρίας
«ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» της 30ης Ιουνίου
2013 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης
και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας
οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που
είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό
του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει
τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα
σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την
παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 8.4 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, όπου περιγράφεται ότι, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
της εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων και ότι
η εταιρία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δανείων προς τις τράπεζες
συνολικού ύψους 5,3 εκ. περίπου. Η επίτευξη συμφωνίας για την επαναρύθμιση του τραπεζικού
δανεισμού, κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την συνέχιση της ομαλής
λειτουργίας της εταιρίας στο μέλλον. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση
με το θέμα αυτό.
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη
συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 29/08/2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 396,Αγ. Παρασκευή
ΑΜ ΣΟΕΛ: 148

Χριστόφορος Ι. Αχινιώτης
ΑΜ ΣΟΕΛ: 35961
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1

Ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Υπεραξία επιχείρησης
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Μη Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση

Σημ.

30/6/2013

31/12/2012

8.1
8.2

15.576.239
4.627.843
41.250
55.000
20.300.332

16.003.153
4.627.843
1.371
41.250
20.673.617

1.569.039
399.664
9.531.087
688.949
382.559

1.619.302
429.954
9.374.277
626.681
500.850

12.571.298

12.551.064

32.871.630

33.224.681

4.631.390
4.619.376
6.067.184
(3.969.062)
11.348.888

4.631.390
4.619.376
6.067.184
(3.255.779)
12.062.171

2.892.991
1.338.988
1.132.252
77.381
80.000
5.521.612

3.135.589
1.165.031
1.159.934
75.729
80.000
5.616.283

1.700.907
310.127
451.879
8.892.966
4.645.251
16.001.130

1.441.813
329.639
601.192
12.128.387
1.045.196
15.546.227

Σύνολο Υποχρεώσεων

21.522.742

21.162.510

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

32.871.630

33.224.681

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις & προπληρωμές
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

8.1

8.3

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Εκδοθέν κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακρ/θεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

8.4
8.5
8.6
8.7

8.4
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2

Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων
Σημ.

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη μη βιολογικών στοιχείων
Μεταβολή επιμέτρησης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία
Μείον: ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Άλλα λειτουργικά έσοδα

8.3

1/1-30/6/13
15.158.827
(13.800.535)
1.358.292

1/1-30/6/12
15.010.369
(13.766.141)
1.244.228

1/4-30/6/13
7.963.207
(7.218.750)
744.457

1/4-30/6/12
8.560.010
(7.760.086)
799.924

327.848

349.740

123.843

203.656

(341.015)
1.345.125

(557.522)
1.036.446

(162.505)
705.795

(320.400)
683.180

89.614

136.693

43.705

18.385

(346.995)
(840.141)
(40.211)

(389.278)
(898.150)
(18.893)

(152.505)
(421.355)
(5.231)

(198.635)
(459.713)
(7.628)

207.392
(711.149)
(35.219)
(538.976)
(173.957)
(712.933)

(133.182)
(688.555)
(821.737)
86.108
(735.629)

170.409
(292.174)
(35.219)
(156.984)
63.108
(93.876)

35.589
(352.973)
(317.384)
56.719
(260.665)

(0,1001)

(0,1032)

(0,0132)

(0,0366)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν μεταγενέστερα στην
κατάσταση αποτελεσμάτων
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από αναγνώριση
αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
(350)

2.400

(350)

2.400

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Αλλα λειτουργικά έξοδα
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά επενδυτικά αποτελέσματα
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Μείον φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους

8.8

8.9

Κέρδη / ( Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχήβασικά (σε €)
9.7
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3

Ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

1/1-30/6/13
(538.976)

1/1-30/6/12
(819.337)

375.952
1.302

375.381
(7.820)

35.219
711.149

688.555

50.263
30.290
(219.078)
148.217

301.538
292.097
(166.227)
(645.338)

(371.134)
(57.948)
165.256

(328.245)
1.286
(310.510)

(65.568)
(65.568)

(22.527)
(22.527)

400.000
(617.979)
(217.979)

681.646
(489.256)
192.390

(118.291)
500.850
382.559

(140.647)
566.259
425.612
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4

Ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα την 1/1/2012
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους
Υπόλοιπα την 30/6/2012

Αποτ/τα εις
νέο

Σύνολο

4.631.390

4.619.376

6.067.184 (1.465.009)

13.852.941

4.631.390

4.619.376

(733.229)
6.067.184 (2.198.238)

(733.229)
13.119.712

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα την 1/1/2013
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους
Υπόλοιπα την 30/6/2013

∆ιαφορά
υπέρ το άρτιο Αποθεματικά

∆ιαφορά
υπέρ το άρτιο Αποθεματικά

Αποτ/τα εις
νέο

Σύνολο

4.631.390

4.619.376

6.067.184 (3.255.779)

12.062.171

4.631.390

4.619.376

(713.283)
6.067.184 (3.969.062)

(713.283)
11.348.888
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5

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρία «ΚΡΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» ιδρύθηκε
το 1985 (ΦΕΚ ίδρυσης 3099/10.9.85/Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). Έχει την έδρα της στην Πέρνη
Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, τηλ. 25910/42100 και η ηλεκτρονική της διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι
www.kreka.gr. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών υπ. Αριθ.
10862/06/Β/86/02. Αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι η εκτροφή βοοειδών και αμνοεριφίων, η
εκμετάλλευση σφαγείου, η παραγωγή & εμπορία κρεάτων και κρεατοσκευασμάτων.
Εντός του 2007 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής «Γ.ΔΕΛΛΑΣ-Π.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» με αποτέλεσμα η εταιρία να έχει πλέον υποκαταστήματα στην
Αθήνα (Αγ.Ιωάννη Ρέντη) και στα Ιωάννινα.
Στις 19/10/2007 η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας από «ΑΦΟΙ
Κ.ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.» σε «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» διατηρώντας τον ίδιο διακριτικό τίτλο
«ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε». Στην ίδια γενική συνέλευση αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρίας
από ανώνυμες σε ονομαστικές στο σύνολό τους. Τέλος αποφασίστηκε η προσθήκη των εξής
δραστηριοτήτων στο σκοπό της εταιρίας : Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων, παραγωγή
και εμπορία λιπάσματος από απορρίμματα και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από επεξεργασία
απορριμμάτων.
Τέλος η έκτακτη γενική συνέλευση της 6/8/2010 αποφάσισε τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και
την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας ως ακολούθως: Στο σκοπό της
εταιρίας προστίθεται η «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα».
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6
6.1

Λογιστικές αρχές

Βάση κατάρτισης

Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε., αφορούν στην
περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου της χρήσεως 2013 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ
34 ‘’ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ‘’ . Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί
σύμφωνα με τα ΔΛΠ, τα ΔΠΧΑ και τις σχετικές διερμηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ
κατά το μήνα Ιούνιο του 2013 Οι λογιστικές αρχές πού χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και
την κατάρτιση των ενδιάμεσων αυτών Οικονομικών Καταστάσεων είναι ίδιες με εκείνες που είχαν
χρησιμοποιηθεί κατά την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας , της
χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις
σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε απόκλιση ή
αλλαγή από εκείνες.
Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με
τις ελεγμένες από Ορκωτό ελεγκτή Λογιστή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας , της
χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 , οι οποίες είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση
διαδικτύου της εταιρίας www.kreka.gr.
Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του
ιστορικού κόστους, εκτός από τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, τα οποία
αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, - με τις μεταβολές τους αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα
της χρήσεως και σύμφωνα επίσης με την αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρίας. Η
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Οι
λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση των
ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2013 είναι ίδιες με εκείνες που λήφθηκαν
υπόψη κατά την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας , της χρήσεως που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Προσάρτημα
αυτών , χωρίς οποιαδήποτε απόκλιση ή αλλαγή.
6.2

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων

Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν εφαρμογή για την τρέχουσα χρήση
Τα παρακάτω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ
για την ετήσια λογιστική περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2013. Δεν έχουν υιοθετηθεί
νωρίτερα και ο Όμιλος και η Εταιρεία μελετούν την τυχόν επίδρασή τους στις οικονομικές
καταστάσεις:
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες
απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015).
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Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(«ΣΔΛΠ») για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες
φάσεις του έργου σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για
την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης.
Ομάδα προτύπων σχετικά με την ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014).
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με την ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες:
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Η πρόωρη
εφαρμογή τους επιτρέπεται μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα.
•

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις».

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση,
που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο ΜΕΔ 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως
καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να
ενοποιείται. Το νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα
και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις
πρακτόρευσης / πρακτορευομένου.
•

ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες».

Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο, στις από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και τις
κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης για τις κοινοπραξίες δεν είναι πλέον επιτρεπτή.
Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες
δραστηριότητες θα εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του
παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού
ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους
συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
•

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε Άλλες Οικονομικές Οντότητες».

Το ΔΠΧΑ 12 απαιτεί οι οικονομικές οντότητες να γνωστοποιούν πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους
αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις
οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές,
συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities).
•

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις».

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και τα δύο πρότυπα μαζί
αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις
αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική
οντότητα ετοιμάζει Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο
ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές
σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.
•

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
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Η τροποποίηση του ΔΛΠ 28 αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο
σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη
δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.
Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και έχουν εφαρμογή για την τρέχουσα χρήση
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που
υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, με
εξαίρεση την εφαρμογή των νέων Προτύπων και Διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η
εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η
Ιανουαρίου 2013:
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2012).
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί οι οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα
λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, βάσει του αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να
μεταφερθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και στην επιμέτρηση του
κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία
(κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε
εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών
και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου
για τις συντάξεις, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που
σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ
βραχυπρόθεσμων και λοιπών μακροπρόθεσμων παροχών.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή
βάσει του ν. 2112/20 και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή
ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται με την
χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). H
επιρροή από την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών / ζημιών απευθείας στην καθαρή θέση και
όχι στα αποτελέσματα της περιόδου, έχει εφαρμογή στις τρέχουσες ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις (βλέπε σημείωση Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.).
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις.
ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2013).
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Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης
των στείρων υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Η
διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρεία.
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση
η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να
αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας.
ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης» (εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2013).
Με την τροποποίηση αυτή παρέχονται διευκρινήσεις το πώς επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ
για πρώτη φορά θα χειριστούν ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς
κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις σε σχέση με την
εφαρμογή των τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και
Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης». Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου.
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική
πληροφόρηση όταν μια οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) όπως
απαιτείται από το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη»
είτε (β) εθελοντικά.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισμός συντήρησης
ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι ως αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων
παγίων, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περίοδο.
ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τη διανομή αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα και ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών απευθείας
στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις του τομέα στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8
«Λειτουργικοί τομείς».
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7

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση συγκεκριμένων
λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών
πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. Οι λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης που λήφθηκαν
υπόψη κατά την κατάρτιση των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2013
είναι ίδιες με εκείνες που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων της εταιρίας, της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 και οι οποίες
περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Προσάρτημα αυτών , χωρίς οποιαδήποτε απόκλιση η αλλαγή
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα.
Η εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών
γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες.
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8
8.1

Πληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς των οικονο
μικών καταστάσεων
οικονομικών
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρίας αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ποσά κλειόμενης περιόδου

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 31/12/2012
Αυξήσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 30/6/2013

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 31/12/2012
Αποσβέσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 30/6/2013
Αναπόσβεστη αξία
30/6/2013

Γήπεδα

Κτίρια

1.572.459 11.930.118
(35.502)
(72.387)
1.536.957 11.857.731

Γήπεδα

0
1.536.957

Έπιπλα &
Μεταφ/κά
λοιπός
Μηχανήματα
εξοπλισμός
μέσα
9.495.196 1.137.266
2.260
55.310
9.497.456 1.192.576

Κτίρια
Μηχανήματα
2.856.269
4.556.842
172.991
174.985
(17.670)
3.011.590
4.731.827
8.846.141

4.765.629

Σύνολο

694.526
7.998
702.524

24.829.565
65.568
(107.889)
24.787.244

Έπιπλα &
Μεταφ/κά
λοιπός
εξοπλισμός
μέσα
804.378
608.923
39.164
15.123
843.542
624.046

Σύνολο
8.826.412
402.263
(17.670)
9.211.005

349.034

78.478

15.576.239

Η μεταφορά αφορά σε ακίνητο της εταιρίας επί των οδών Αμύντα και Καράνου στην πόλη της
Καβάλας, το οποίο δυνάμει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25.06.2013,
αποφασίστηκε να πώληθεί στην εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. Η αξία του ακινήτου
περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Μη Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση»,
στην εύλογη αξία του.
Ποσά προηγούμενης περιόδου
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Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 31/12/2011
Αυξήσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 31/12/2012

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 31/12/2011
Αποσβέσεις
Μειώσεις/ Μεταφορές
Υπόλοιπο 31/12/2012
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2012

8.2

Γήπεδα

Κτίρια

1.572.459

11.920.697
9.421
11.930.118

1.572.459

Γήπεδα

0
1.572.459

Μεταφ/κά
Μηχανήματα
μέσα

9.073.849

4.938.354

Ακινητ/σεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

22.000
17.103
(39.103)
0

24.791.987
103.408
(65.830)
24.829.565

Έπιπλα &
Μεταφ/κά
Ακινητ/σεις
λοιπός
μέσα
εξοπλισμός υπό εκτέλεση
732.704
576.295
75.401
32.628
(3.727)
804.378
608.923
0

Σύνολο
8.026.499
803.640
(3.727)
8.826.412

9.462.556 1.138.363
32.640
23.630
(24.727)
9.495.196 1.137.266

Κτίρια
Μηχανήματα
2.510.499
4.207.001
345.770
349.841
2.856.269
4.556.842

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

332.888

675.912
20.614
(2.000)
694.526

85.603

0

16.003.153

Υπεραξία

Αφορά στην υπεραξία από την απορρόφηση εντός του 2007 της θυγατρικής «Γ.ΔΕΛΛΑΣΠ.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ». Η σχετική επένδυση , παρουσιάζει ικανοποιητική εξέλιξη και δεν
προκύπτει ανάγκη απομείωσης της εν λόγω υπεραξίας.
8.3

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Αφορά σε ζώντα ζώα (κυρίως μόσχους και κατά περιόδους αμνοερίφια) που διατηρεί η εταιρία στις
εγκαταστάσεις της για πάχυνση και σφαγή. Παράλληλα η εταιρία αγοράζει ένα μεγάλο αριθμό
ζώντων ζώων για άμεση σφαγή. Η εταιρία δεν πραγματοποιεί πωλήσεις ζώντων ζώων, παρά μόνο
περιστασιακά. Το σύνολο των βιολογικών στοιχείων ενεργητικού αγοράζεται καθώς η εταιρία δεν
πραγματοποιεί γεννήσεις ζώων στις εγκαταστάσεις της. Τα ζώα που αγοράζονται με σκοπό την
πάχυνση παραμένουν μερικούς μόνο μήνες στις εγκαταστάσεις προτού οδηγηθούν στο σφαγείο.
Ακολουθεί λογιστική συμφωνία της αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.
Αποθέματα έναρξης
Αγορές περιόδου
Μείον: Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων
Μείον: Αναλώσεις (προς παραγωγή κρέατος)
Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών στοιχείων
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

30/06/13
429.954
1.924.788
(20.639)
(2.262.287)
327.848
399.664

31/12/12
854.069
3.877.243
(69.428)
(4.991.793)
759.863
429.954

Το σύνολο των ζώων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας είναι ηλικίας μέχρι ενός
έτους.
Η εταιρία βάσει του Κανονισμού 1782/2003 της ΕΕ λαμβάνει κρατικές επιχορηγήσεις για τους
σφαχθέντες μόσχους μέχρι και το 2013.
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8.4

Δάνεια τραπεζών

Μέσα στο 2006 η εταιρία - μετά από σχετική έγκριση του δημοσίου - προέβη σε ρύθμιση του
συνολικού δανεισμού της με ημερομηνία 30/6/2006 σε ένα μακροπρόθεσμο δεκαετούς διάρκειας
δάνειο από την Εθνική Τράπεζα, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά 80%, βάσει αποφάσεων
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τις επιχειρήσεις του Νομού Καβάλας (αριθμοί
αποφάσεων ΚΥΑ 15075/Β/657 – 5.4.2006 και 2/18872/0025 – 19.4.2006) . Με βάση τις εν λόγω
αποφάσεις το επιτόκιο δανεισμού ορίζεται ως το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του
ελληνικού δημοσίου που ισχύει πριν την περίοδο εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 70% πλέον
εισφοράς 0,6%. Το ανωτέρω επιτόκιο επιδοτήθηκε κατά 50% μέχρι και την 31/12/2009. Τέλος η
ίδια απόφαση ορίζει πως το δάνειο θα εξοφληθεί σε εξαμηνιαίες δόσεις με ημερομηνίες καταβολής
την 30/6 και 31/12 κάθε έτους. Στα πλαίσια της ανωτέρω ρύθμισης η εταιρία έχει εγγράψει υποθήκη
υπέρ του ελληνικού δημοσίου επί των ακινήτων της. Το αρχικό ποσό δανεισμού που υπάχθηκε στην
ανωτέρω ρύθμιση ανέρχεται στο ποσό των 9,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων καταβλήθηκαν μέχρι
31/12/2012 2,6 εκατ. ευρώ. Το ισχύον επιτόκιο της σύμβασης αυτής για το πρώτο εξάμηνο του 2013
ανέρχεται σε 8,845%. Εντός του 2010 με νέα υπουργική απόφαση δόθηκε αναστολή καταβολής
δόσεων κεφαλαίου για τα εν λόγω δάνεια για την περίοδο 2010-2013 με υποχρέωση καταβολής
μόνο των αναλογούντων τόκων. Δεδομένου ότι το οριζόμενο από τη σχετική υπουργική απόφαση
επιτόκιο είναι υπερβολικά υψηλό αφού ανέρχεται στο 8,845% πλέον προμήθειας ασφαλείας 0,4%,
τα Επιμελητήρια Καβάλας και Δράμας προχώρησαν σε επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών για τη
μείωση του επιτοκίου. Η εταιρία όπως και πλήθος άλλες επιχειρήσεις στους Νομούς Καβάλας και
Δράμας αναμένοντας την επικείμενη μείωση του επιτοκίου από το Υπουργείο δεν κατέβαλε τόκους,
που στην περίπτωση της εταιρίας ανέρχονται σε 1,8 εκατ. ευρώ.
Συνέπεια, της μη καταβολής των τόκων αυτών είναι πως από το παραπάνω μακροπρόθεσμο δάνειο
της Εθνικής συνολικού ύψους 6,8 εκατ. ευρώ να χαρακτηριστεί από την τράπεζα ληξιπρόθεσμο
ποσό 3,13 εκατ. ευρώ. Παράλληλα χαρακτηρίστηκε ληξιπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός
στην Εθνική Τράπεζα ύψους 2,5 εκατ. ευρώ ο οποίος μετά την καταβολή των σχετικών τόκων έχει
ήδη καταστεί ενήμερος. Η εταιρία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Εθνική Τράπεζα για τη
ρύθμιση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της.
Να σημειωθεί ότι η καταβολή από την εταιρία μόνο του ποσού των τόκων 1,81 εκατ. ευρώ καθιστά
αυτομάτως ενήμερο το σύνολο του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου της στην Εθνική ποσού 3,13
εκατ.ευρώ.
Παράλληλα μακροπρόθεσμο δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς ποσού 329 χιλ.ευρώ έχει
χαρακτηριστεί από την τράπεζα ως ληξιπρόθεσμο καθώς η Τράπεζα δεν έχει εφαρμόσει ακόμα
σχετική υπουργική απόφαση που εκδόθηκε εντός του 2012. Η ρύθμιση βάσει της υπουργικής
απόφασης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Λόγω της απεικόνισης των ληξιπρόθεσμων μακροπροθέσμων δανείων στο βραχυπρόθεσμο μέρος
των τραπεζικών υποχρεώσεων, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται κατά την
30/6/2013 σε ποσό € 16 εκ.ευρώ, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό σε ποσό € 12,57 εκ.ευρώ, με
συνέπεια το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας να εμφανίζεται αρνητικό κατά ποσό € 3,43 εκ.ευρώ.Η
διοίκηση της εταιρίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω βρίσκεται σε διαδικασία επαναρύθμισης του
δανεισμού της με τις τράπεζες προκειμένου να εξαλείψει το θέμα του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης
και του αποχαρακτηρισμού των δανείων ως ληξιπρόθεσμα.
Οι λοιπές δανειακές συμβάσεις της εταιρίας που αφορούν σε μακροπρόθεσμο δανεισμό είναι
κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον spread). Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρίας είναι
επίσης κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον spread). Το σύνολο του δανεισμού της εταιρίας είναι
σε ευρώ.
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Η κατανομή των μελλοντικών χρεολυσίων του μακροπρόθεσμου δανεισμού έχει ως ακολούθως:
2ο έτος
3 έως 5ο έτος
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο
ο

1.325.196
1.567.795
0
2.892.991

Η επίδραση στα αποτελέσματα προ φόρων της κλειόμενης χρήσης από μία αύξηση / (μείωση)
επιτοκίων κατά 0,5% θα ήταν ποσού χιλ.ευρώ -40 / + 40 αντίστοιχα.

Αναβαλλόμενη φορολογία
Ακολουθεί ανάλυση των σχετικών κονδυλίων:

8.5

30/6/2013
Απαίτηση

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
305
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Βιολογικά στοιχεία ενεργητικού
14.381
Απαιτήσεις
321.910
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
∆ικαιώματα εργαζομένων
8.840
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
Φορολογικές Ζημίες
1.221.997
Σύνολο
1.567.433
Καθαρή διαφορά (υποχρέωση μείον απαίτηση)

8.6

31/12/2012
Υποχρέωση

Απαίτηση

Υποχρέωση

148
2.899.224

2.235.393
13.953
247.623
6.470

7.197
2.906.421
1.338.988

45.447
847.615
1.115.809 0

2.280.840
1.165.031

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αφορά αποκλειστικά σε επιχορηγήσεις του Ν.3299/04 και Ν.2601/98 για επενδύσεις σε πάγιο
εξοπλισμό.
Η κίνηση του σχετικού λογαριασμού αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Ληφθείσες επιχορηγήσεις
Μεταφορά στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

8.7

30/06/13
1.159.934
(27.682)
1.132.252

31/12/12
1.215.298
(55.364)
1.159.934

Προβλέψεις

Αφορά σε πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της
εταιρίας, ήτοι χρήσεις 2008-2010 συνολικού ύψους 80.000 ευρώ.
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8.8

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Το σχετικό κονδύλιο αφορά στο σύνολο του σε τόκους δανείων καθώς και
χρηματοοικονομικά έξοδα.
8.9

λοιπά

Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα αφορά αποκλειστικά σε
αναβαλλόμενη φορολογία.
Σημειώνεται ότι με το άρθρο 9 παρ. 30, του Ν. 4011/2013 από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση
2013) ο συντελεστής φορολογίας του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των νομικών
προσώπων αυξήθηκε σε 26% από 20% που ίσχυε κατά την προηγούμενη χρήση.
8.10 Πληροφόρηση κατά τομέα

1/1-30/6/13
Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες
Σύνολο εσόδων
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά επενδυτικά αποτ/τα
Σύνολο κερδών/(ζημιών) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Σύνολο κερδών/(ζημιών)

1/1-30/6/12
Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες
Σύνολο εσόδων
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο κερδών/(ζημιών) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Σύνολο κερδών/(ζημιών)

Υπηρεσίες
Παραγωγή και
αδρανοποίησηςΣύνολο
εμπορία κρεάτων αποτέφρωσης
14.878.783
280.044 15.158.827
14.878.783
280.044 15.158.827
61.932
27.682
89.614
41.417
(655.519)
(614.102)

165.975
(55.630)
(35.219)
75.126

207.392
(711.149)
(35.219)
(538.976)
(173.957)
(712.933)

Υπηρεσίες
Παραγωγή και
αδρανοποίησηςΣύνολο
εμπορία κρεάτων αποτέφρωσης
14.712.388
297.981 15.010.369
14.712.388
297.981 15.010.369
109.011
27.682
136.693
(348.167)
(633.242)
(981.409)

214.985
(55.313)
159.672

(130.782)
(688.555)
(821.737)
86.108
(735.629)
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30/6/2013
Ενεργητικό τομέα
Υποχρεώσεις τομέα

Υπηρεσίες
Παραγωγή και
αδρανοποίησηςεμπορία κρεάτων αποτέφρωσης Σύνολο
30.300.222
2.571.408 32.871.630
20.390.490
1.132.252 21.522.742

31/12/2012
Ενεργητικό τομέα
Υποχρεώσεις τομέα

Υπηρεσίες
Παραγωγή και
αδρανοποίησηςεμπορία κρεάτων αποτέφρωσης Σύνολο
30.583.473
2.641.208 33.224.681
20.002.576
1.159.934 21.162.510
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9

Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγήσεις

9.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2008-2010 για την εταιρία και τη χρήση 2006 για
απορροφηθείσα θυγατρική. Η εταιρία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ποσού ευρώ 80.000.
Επιπρόσθετα, για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έκλεισε την
30/6/2013 (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις)».
9.2 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας υφίσταται υποθήκη ποσού 9.750 χιλ.ευρώ υπέρ Ελληνικού
Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σημείωση «8.4 Τραπεζικά δάνεια».
9.3 Επίδικες / υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
9.4 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία την 30/6/2013 ήταν 59 άτομα και την
30/06/2012 67 άτομα.
9.5

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν
προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη,
έχουν ως εξής (σε χιλ.ευρώ):
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
Έξοδα
Απαιτήσεις από πωλήσεις προϊόντων προς ΚΡΕΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών
της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Διοίκησης

636,26
0,22
1,15
1.056,54
0,63
167,12
10,31
24,48
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Η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. ανήκει κατά 50% σε σύζυγο μέλους του διοικητικού
συμβουλίου.
9.6

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις εκτός των κατωτέρω:
-Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημείωση 9.1).
9.7 Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει του μέσου σταθμικού αριθμού του συνόλου των
μετοχών.
Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους
της εταιρείας
Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή

9.8

1/1-30/6/13

1/1-30/6/12

1/4-30/6/13

1/4-30/6/12

(712.933)
7.125.216

(735.629)
7.125.216

(93.876)
7.125.216

(260.665)
7.125.216

(0,1001)

(0,1032)

(0,0132)

(0,0366)

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος της αγοράς, ο
πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας,
διενεργείται από τη Διοίκηση, και στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών
και τις διακυμάνσεις των μεταβλητών κόστους και πωλήσεων.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρίας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες.
9.8.1

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος κυρίως προκύπτει από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως
επίσης και από καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού. Ο κίνδυνος
συναλλαγματικών ισοτιμιών προκύπτει από την ισοτιμία των διαφόρων νομισμάτων έναντι του
ευρώ και αντισταθμίζεται από αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως δάνεια, του ίδιου νομίσματος.
Η εταιρία δεν προαγοράζει ή προπωλεί συνάλλαγμα, ούτε έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και ο
τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας είναι αποκλειστικά σε ευρώ με αποτέλεσμα ο συναλλαγματικός
κίνδυνος να μην επηρεάζει την εταιρία.
9.8.2

Ανάλυση Ευαισθησίας Κινδύνου Επιτοκίου

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας είναι εκτεθειμένες στις μεταβολές του επιτοκίου διότι
διασυνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια (euribor και έντοκο γραμμάτιο δημοσίου) που
προσαρμόζονται στις συνθήκες της αγοράς. Η εταιρία δε χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά
παράγωγα. Μία μεταβολή επιτοκίων κατά +0,5%/-0,5% θα επηρέαζε τα κέρδη περιόδου κατά
+ 40 χιλ. / -40 χιλ.ευρώ περίπου.
9.8.3

Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου

Η έκθεση της εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αφορούν εμπορικές απαιτήσεις.
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Η εταιρία φροντίζει να συναλλάσσεται με τρίτους που κρίνονται ως προς την πιστοληπτική τους
ικανότητα. Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν
απομειωθεί είναι ικανοποιητικής πιστωτικής ποιότητας με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σημαντικές
συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η εταιρία δεν κάνει χρήση ασφάλειας πιστώσεων.
9.8.4

Ανάλυση Κινδύνου Ρευστότητας

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων
και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Διοίκηση της εταιρίας για την αντιμετώπιση κινδύνων
ρευστότητας φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων και να
εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιμων τραπεζικών πιστώσεων.
9.8.5 Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα βιολογικά στοιχεία ενεργητικού
Ο βασικός κίνδυνος που σχετίζεται με το ζωικό πληθυσμό αφορά στην πιθανή εκδήλωση ασθενειών
που μπορεί να καταστήσουν μέρος του παραγόμενου κρέατος ακατάλληλο προς εμπορία. Η εταιρία
προκειμένου να μηδενίσει τον κίνδυνο αυτό αγοράζει μόνο πιστοποιημένα ζώα για πάχυνση, που
συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά υγειονομικού ελέγχου. Κατά τη φάση της πάχυνσης
των ζώων εφαρμόζεται σύστημα HACCP μέσω του οποίου υπάρχει συνεχής έλεγχος της υγείας των
ζώων, της ποιότητας της παρεχόμενης τροφής και τέλος συνεχείς αναλύσεις της ποιότητας του
νερού που καταναλώνουν. Τα παχυνόμενα ζώα δεν έρχονται σε επαφή με μη πιστοποιημένο ζωικό
πληθυσμό.
Όλα τα ανωτέρω μηδενίζουν την πιθανότητα εκδήλωσης κάποιας ασθένειας
μεταδοτικού χαρακτήρα. Να σημειωθεί ότι σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της εταιρίας δεν
εκδηλώθηκε ποτέ κάποια μεταδοτική ασθένεια που να επηρέασε μερικά ή ολικά των ζωικό
πληθυσμό. Η εταιρία δεν υπάγεται στο κρατικό σύστημα αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.
9.9

Αναδιατύπωση κοδνυλίων

Στην κατάσταση συνολικών εσόδων έγιναν οι εξής αναδιατυπώσεις κονδυλίων:
1/1-30/6/12
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη μη βιολογικών στοιχείων
Μεταβολή επιμέτρησης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία
Μείον: ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις
δραστηριότητες
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Αλλα λειτουργικά έξοδα
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Μείον φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους

ΠΡΙΝ
15.010.369
(13.766.141)
1.244.228

Αναδιατύπωση

ΜΕΤΑ
15.010.369
(13.766.141)
1.244.228

349.740

349.740

(557.522)

(557.522)

1.036.446

1.036.446

136.693
(387.878)
(897.150)
(18.893)

(130.782)
(688.555)
(819.337)
86.108
(733.229)

136.693
1.400
1.000

(389.278)
(898.150)
(18.893)

2.400

(133.182)
(688.555)
(821.737)
86.108
(735.629)

2.400
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1/4-30/6/12
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη μη βιολογικών στοιχείων
Μεταβολή επιμέτρησης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία
Μείον: ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις
δραστηριότητες
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Αλλα λειτουργικά έξοδα
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Μείον φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους

ΠΡΙΝ
8.560.010
(7.760.086)
799.924

Αναδιατύπωση

ΜΕΤΑ
8.560.010
(7.760.086)
799.924

203.656

203.656

(320.400)

(320.400)

683.180

683.180

18.385

18.385
1.400

(197.235)
(458.713)
(7.628)

37.989
(352.973)
(314.984)
56.719
(258.265)

1/1-30/6/12
Κέρδη / ( Ζημίες) μετά από φόρους ανά
μετοχή-βασικά (σε €)

ΠΡΙΝ

1/4-30/6/12
Κέρδη / ( Ζημίες) μετά από φόρους ανά
μετοχή-βασικά (σε €)

ΠΡΙΝ

(0,1029)

(0,0362)

1.000

(198.635)
(459.713)
(7.628)

2.400

35.589
(352.973)
(317.384)
56.719
(260.665)

2.400

ΜΕΤΑ
(0,1032)

ΜΕΤΑ
(0,0366)

Η αναδιατύπωση οφείλεται στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών / ζημιών από από
αναγνώριση αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απευθείας στην καθαρή θέση
(σύμφωνα με το ΔΛΠ 19).
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9.10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού που να επηρεάζουν την
οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
Καβάλα, 28/8/2013

Ο Πρόεδρoς και Διευθύνων
Σύμβουλος του Δ.Σ.

Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας
Α.Τ.ΑΒ908976

Ένα Μέλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ελευθέριος Κιουτσούκωστας
Α.Τ. AH378181

Παναγιώτης Κογκαλίδης
Α.Τ. ΑΕ 203573
ΑΜ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/22319
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